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De CENTRALE stelt een unieke dialoog
voor tussen twee kunstenaars :
Xavier Noiret-Thomé en Henk Visch.
Xavier Noiret-Thomé,
Frans kunstenaar die in Brussel woont,
maakt schilderijen en assemblages
die gevoed zijn door zijn kennis,
ervaring en invloeden van buitenaf.
Hij koos ervoor om de Nederlandse
beeldhouwer, tekenaar en schilder
Henk Visch uit te nodigen, wiens
oeuvre bestaat uit beeldhouwwerken
die nu eens monumentaal, dan weer
miniaturen zijn en waar een grote
menselijkheid van uitgaat.
De twee kunstenaars vinden elkaar
in hun gedeelde fascinatie voor de
geschiedenis van de schilder- en
beeldhouwkunst en hun constante
streven om de mysteries rond het
creatieproces te doorgronden.
In het oeuvre van Xavier Noiret-Thomé,
dat een grote diversiteit vertoont,
vloeien kunst en leven samen.
Zijn creaties zijn een vermenging
van belevenissen en beelden
uit zijn omgeving met vormelijke
en stilistische of conceptuele
verwijzingen. Verwijzingen naar de
kunstgeschiedenis en naar belangrijke
figuren uit de schilderkunst uiten
zich zowel in het figuratieve als het
abstracte. Hij maakt daarbij evenveel
gebruik van zowel beeldenverering
als van het verzet ertegen, van
geleerdheid als van het volkse.
In deze continue zoektocht combineert
de kunstenaar verschillende technieken :
van olieverf, acrylverf, lak, spuitbus,

chroom, inkt, het gebruik van objecten
tot het realiseren van veelvormige
sculpturen. Dit resulteert in
kunstwerken die nu eens zeer
eenvoudig en dan weer erg complex
zijn en die ontsnappen aan elke vorm
van determinisme en comfort.
Deze diversiteit kenmerkt eveneens
het oeuvre van Henk Visch, die zowel
het beeldhouwen beoefent waarmee
hij vorm geeft aan een menselijke of
dierlijke figuur, als het assembleren
of samenbrengen van uiteenlopende
voorwerpen in abstractere en meer
surrealistische werken.
De uitnodiging van Xavier Noiret -Thomé
onthult de affiniteit tussen beide
kunstenaars : de vitaliteit die van
hun creaties uitgaat en de
metafysische dimensie van hun
oeuvre, dat verankerd zit in hun eigen
belevingswereld maar dat ook de
plaats van de mens in de maatschappij
en in het universum in vraag stelt.
De tentoonstelling is opgebouwd uit
vijf hoofdstukken : Le lieu de la pensée
(De denkwereld), Le miroir du monde
(De spiegel van de wereld), Le corridor
des voyants (De gang van de zieners),
La vitrine du déjà-vu (De vitrine van het
déjà-vu) en La fosse métaphysique
(De metafysische afgrond). Langs dit
parcours ontdekt de bezoeker hun
respectievelijke werken waarbij er zich
een relaas ontvouwt over de essentie
zelf van de creatie.
CURATOR  : CARINE FOL

LE LIEU 						 DE
LA 					 PENSÉE
De denkwereld

Het parcours begint met Le lieu de la pensée, de bron van
de creatie. In deze eerste ruimte stelt Xavier Noiret-Thomé
een reeks werken voor waarin hij gebruik maakt van de
mise-en-abyme-methode om de handeling van de schilder
en de denkwijze die erachter schuilgaat, weer te geven.
In deze vaak monumentale doeken stelt hij de schilderende
kunstenaar voor, zijn atelier, zijn inspiratie, zijn zoektocht
naar inspiratie … Stuk voor stuk elementen die resulteren in
een “metaschilderij”, een reflectie over de schilderkunst zelf.

L’empereur des
Cyclopes, 2019
De keizer van de cyclopen
Xavier Noiret-Thomé
In dit “mashup”-kunstwerk (collage)
zien we hoe de kunstenaar een
geëmailleerde paellapan combineert
met een bolle spiegel waarboven
een arend is bevestigd, verwijzend
naar Le Miroir d’époque Regency
(1973) uit het Musée d’Art Moderne,
Département des Aigles van Marcel
Broodthaers (1924, Brussel, België 1976, Keulen, Duitsland). De paellapan
is een verwijzing naar de beroemde
mosselpot van Broodthaers. De bolle

spiegel verwijst naar het portret van
Arnolfini en zijn vrouw (1434) van
Jan Van Eyck waarin de schilder
zichzelf afbeeldt in de weerspiegeling
van de spiegel en die vragen doet
rijzen over het eigenlijke onderwerp
van het doek : de schilder of het
echtpaar ? De spiegel in de vorm van
een halve bol evoceert ook de wereld
waarin de toeschouwer, via de
weerkaatsing, wordt weergegeven.

LE MIROIR
DU						 MONDE
De spiegel van
de wereld

Al van bij hun eerste contacten ontvouwde er zich tussen Xavier Noiret-Thomé en
Henk Visch een fundamentele gedachtewisseling over de plaats van de schilder- en
beeldhouwkunst in de tentoonstellingsruimte. In het hoofdstuk Le miroir du monde
worden twee groepjes met beeldhouwwerk van Henk Visch die onderling erg
verschillend zijn, zowel op vlak van formaat, materiaal als thema, omringd door
abstracte en figuratieve schilderijen van Xavier Noiret-Thomé.

À l’atelier I, 2019
In het atelier I
Xavier Noiret-Thomé
In À l’atelier I schildert de kunstenaar
zijn uitgestrekte hand die op een
figuratieve, zij het niet-realistische
wijze penselen vasthoudt. Dit doek,
dat het eerste is in een reeks van vijf,
wordt opnieuw hernomen in andere
versies, tot het een afbeelding wordt.
Bovenaan links geeft de kunstenaar
het doek in het doek weer. Deze
mise-en-abyme in de hoek van het
schilderij resulteert in de herhaling
van de handeling. De handeling van
de schilder wordt op die manier het
onderwerp van het kunstwerk.
In deze eerste zaal wordt ook een
selectie postkaarten uit de collectie
van de kunstenaar getoond waarop
hij heeft getekend of woorden heeft
geschreven, een aanpak die verwant
is aan die van surrealisten René Magritte
of Marcel Broodthaers. Als kind
verzamelde Xavier Noiret-Thomé
postkaarten met reproducties

van kunstwerken waarvan hij er
wekelijks twintig in de bus kreeg.
Dankzij de toelichting die op de
achterzijde van de kaarten stond,
waren deze kaarten voor hem een
openbaring. Ze reikten hem de
sleutel aan tot de kunstgeschiedenis
en de schilderkunst. Zijn passie
voor postkaarten zou ook de
daaropvolgende jaren sterk aanwezig
blijven. Hij breidde zijn verzameling uit
tot meerdere duizenden exemplaren.
In 1995 begon hij de in zijn atelier
rondslingerende exemplaren te
beschilderen. Aanvankelijk gewoon
als tijdverdrijf, soms zelfs om zijn
penselen schoon te maken,
maar geleidelijk aan begon hij de
afgebeelde kunstwerken bewust
te bewerken. Een burleske,
oneerbiedige maar tegelijk ook
liefdevolle bewerking van de
kunstgeschiedenis, in een oprecht
eerbetoon aan de schilderkunst.

De beelden van Henk Visch zijn geïnspireerd op het onbewuste en de
psychoanalyse, op het overschrijden van de esthetische en dwingende conventies
rond de weergave van de realiteit en van het menselijk lichaam. In deze ruimte
met een surrealistisch aspect, zien we een spel van kleuren en vormen naast
volumineuze figuren, een fragiele constructie en driedimensionale collages.
Al deze kunstwerken zijn vage verwijzingen naar het menselijk lichaam, de
omgeving, de denkwereld … als constante afspiegeling van de realiteit en de
handeling van het schilderen of beeldhouwen. De werken van de twee
kunstenaars die werken met een veelheid aan materialen – brons, doek, koord,
metaal, papier, muntstukken – gaan de confrontatie aan en treden in dialoog.
Henk Visch uit zijn gevoeligheid voor de ruimte waarin zijn sculpturen opgesteld
staan en bepaalt hun formele en conceptuele verbanden. In de dialoog met
de schilderijen van Xavier Noiret-Thomé wordt de beleving van de ruimte een
kosmogonie voor het lichaam en de geest. De fysieke aanwezigheid van het
kunstwerk en van de toeschouwer schenken een nieuwe dynamiek, met name
die van de verbeelding.
Een assemblage van enkele tientallen bladzijden uit de krant Le Soir overschilderd
met zilverkleurige verf, een monochroom blauw schilderij bedekt met
muntstukken, verwijzend naar de Europese vlag, en een aantal doeken met
uiteenlopende thema’s vormen een niet van enige ironie gespeende
weerspiegeling van de wereld zoals Xavier Noiret-Thomé die ziet en observeert.
Of zoals Henk Visch zegt : “een figuratief beeldhouwwerk moet niet realistisch
zijn maar bevat wel een reeks van gegevens. Het zegt niets over de weergegeven
persoon bijvoorbeeld maar wel over gevoelens. Voor mij kan een figuratief
beeldhouwwerk dus abstract zijn”.

Too late for
the grave, 2006
Te laat voor het graf
Henk Visch
“Het klinkt misschien vreemd, maar ik
wil altijd precies op tijd zijn voor een
afspraak, wat behoorlijk moeilijk is. Er
is slechts een heel geringe kans dat je
precies op tijd bent. Doorgaans ben je
ofwel te laat ofwel te vroeg. Ben je te
vroeg, dan moet je wachten ; ben je te
laat, dan heb je iets gemist en dat is
vervelend. Er is slechts één afspraak
waarop ik te laat wil komen : de dood.
Als ik dan te laat kom, dan… leef
ik langer.”

Le carrousel II, 2008
De carrousel II
Xavier Noiret-Thomé

Voor een tentoonstelling in De Garage
in Mechelen in 2008 selecteerde
Xavier Noiret-Thomé een dertigtal
postkaarten uit zijn collectie met
daarop enkele van zijn geliefkoosde
kunstwerken. Daarmee realiseerde
hij Le Grand Mur (De Grote Muur),
een muurschildering van een paar
meter. De kunstenaar schildert op
de muur zilverkleurige rechthoeken
volgens dezelfde afmetingen als de
originele geselecteerde kunstwerken.
Vervolgens voegt hij er uit de losse
pols zwarte kaders aan toe.
Le carrousel II kreeg op dezelfde

manier vorm. De reproducties
worden bedekt met zilverkleurige
verf. De afbeeldingen verdwijnen
maar de titels en referenties van
de kunstwerken staan wel op de
achterzijde van de kaarten die op een
display worden gerangschikt om zo
een dubbele readymade te vormen.

Les joueurs
(première partie), 2020
De spelers (eerste deel)
FILM VAN JOACHIM OLENDER
Voor zijn tentoonstelling in de CENTRALE
nodigde Xavier Noiret-Thomé filmmaker
en videokunstenaar Joachim Olender
uit om een filmobject te realiseren
rond zijn werk. Olender laat zich hiervoor
inspireren door een spel uitgevonden
door Xavier Noiret-Thomé in de
jaren 1990. Les joueurs (première
partie) is het verhaal van een
partijtje kaarten tussen vrienden.
Vier kunstenaars leveren zich over
aan een “postkaartengevecht”, met
reproducties van kunstwerken, en
belichten zo een miniem deel van de
geschiedenis van de schilderkunst.

LA VITRINE
DU 					 DÉJÀ-VU
De vitrine van
het déjà-vu

Autoportrait
à la sorcière, 2019
Zelfportret op de wijze van een heks
Xavier Noiret-Thomé
In zijn Autoportrait à la sorcière
geeft Xavier Noiret-Thomé een beeld
van zijn eigen weerspiegeling weer
in de spiegel van het kunstwerk
L’empereur des cyclopes. Verder in
de tentoonstelling krijgt de bezoeker
deze weergave nogmaals te zien in
een ander werk van de kunstenaar,
waardoor een gevoel van déjà-vu
ontstaat. In deze zelfverwijzing is
het de kunstgeschiedenis waarop
het droste-effect wordt toegepast.
De titel van het kunstwerk verwijst
naar de bolle spiegel die ook wel
heksenspiegel of heksenoog wordt
genoemd, maar roept ook het
vermogen tot waarzeggerij op van
de heks die gebeurtenissen kan
voorspellen. De bezoekers die langs
de vitrine zijn gepasseerd, zullen het
kunstwerk reeds gezien hebben nog
voor ze de tentoonstelling bezochten.
Op die manier komt een lus tot stand
in de tentoonstelling zelf maar ook
tussen binnen en buiten.

Noch einmal, 1990
Henk Visch
Het bronzen been van Henk Visch is
een uniek werk in onbeperkte oplage ;
na elke verkoop van een exemplaar
creëert hij onmiddellijk een nieuw.
De titel Noch Einmal verwijst dan
ook naar de reproductie van steeds
dezelfde vorm. Dit werk zal de
kunstenaar tot aan het einde van zijn
leven blijven volgen en symboliseert
voor hem de continuïteit en de
nederigheid van het bestaan.
Van opzij bekeken onthult de sculptuur
het profiel van de beroemde buste
van Nefertiti (ca. 1351–1334 v.Chr.)
en biedt daarmee een dubbele lezing
en een nieuwe verwijzing naar de
kunstgeschiedenis.

LE CORRIDOR
DES					 VOYANTS
De gang van
de zieners

In de ruimte Le corridor des voyants reproduceert
Xavier Noiret-Thomé Vincent Van Goghs Zelfportret met
verbonden oor (1889) en plaatst het tegenover een
afbeelding  van een Afrikaans masker.
Xavier Noiret-Thomé wilde hulde brengen aan dit vaak
geciteerde, afgebeelde en gekopieerde kunstwerk met zijn
intense picturale kracht. Een gedurfde manier om zijn
vrijheid te laten zien tegenover de voorschriften en trends
van het kunstenaarsmilieu. In dit opzicht lijkt hij zeer goed
op Henk Visch die net zoals hij ten volle zijn vrijheid opeist.

Le voyant, 2019
De ziener
Xavier Noiret-Thomé
Dit werk is een weergave van een
Pende-masker uit Midden-Afrika, dat
te zien is in het Koninklijk Museum
voor Midden-Afrika in Tervuren. Het
misvormde gelaat staat symbool voor
de gevolgen van een epilepsieaanval
uitgelokt door heksen of geesten. Het
gebruik van zwart en wit, symbool voor
het goede en het kwade, vergroot
het effect van de misvorming. Het
kunstwerk is getiteld Le voyant
en verwijst naar de epilepticus die
in trance gaat, die verbinding maakt
met de onzichtbare wereld en hierbij
toegang krijgt tot informatie waar
anderen geen weet van hebben. De
blik die wordt benadrukt met
fluorescerende gele verf werkt
hypnotiserend, en lijkt zelfs elektrisch
geladen.

The stolen
painting, 2010-2019
Het gestolen schilderij
Henk Visch

“De kat is een zeer aandachtig dier dat
alles observeert. Het is een getuige.
The stolen painting verwijst naar de
diefstal van een schilderij waarvan
de kat getuige was. Maar hoe kan het
dier erover vertellen ? Door zelf een
schilderij te worden, uiteraard !
Elk jaar probeer ik om een schilderij
te maken. Ik denk dat het fantastisch
moet zijn om een schilderij te maken
en om ernaar te kijken, maar nooit ben
ik tevreden, ik slaag er echt niet in. Ik
word er boos van dat het me niet lukt,
en ik steek de schuld liever op iemand
anders : mijn schilderij werd gestolen !
En de kat is mijn getuige ! Maar op
die manier is de kat wel het beeld
geworden dat mij eraan herinnert dat
ik niet kan schilderen.
Ik maakte ook een grotere versie van
dit werk, dat ik de titel De Getuige gaf.
Het is te zien naast het Vredespaleis
in Den Haag, waar het Internationaal
Gerechtshof zetelt.”

LA FOSSE
			 MÉTAPHYSIQUE
De metafysische
afgrond

Zoals een statement krijgt het woord OPERA dat in het
geleerde Frans synoniem is met ‘werk’, ‘arbeid’ maar ook
‘oeuvre’ een tegengewicht “in een soort bovennatuurlijke
diepte “ met Henk Vischs Nightlife, een monumentale
sculptuur van een haas waarvan het hoofd beschilderd is
met fluorescerende ogen. De kijker ziet zichzelf als in een
spiegel weerkaatst in dit reusachtige drieluik en wordt
geconfronteerd met de metafysische vraagstelling van
het werk zelf.

OPERA, 2005
Xavier Noiret-Thomé
In 1996 volgt Xavier Noiret-Thomé lessen
aan de Rijksakademie van Amsterdam.
In die periode wordt zijn werk beïnvloed
door de Franse kunstenaar
Eugène Leroy (1910, Tourcoing - 2000,
Wasquehal) die bekend is voor zijn
expressieve schilderijen waarbij hij
gebruik maakt van vele lagen verf. Hij
maakt een reeks van vier portretten met
olieverf op hout waarbij hij op de nog
natte verf een chroomlaag aanbrengt
die de portretten monochroom maakt.
Dit is zijn manier om afstand te nemen
van de schilderkunst van Eugène Leroy.
Het gebruik van chroom is een soort van
constante geworden in het oeuvre van
Xavier Noiret-Thomé, steeds met een
iconoclastische insteek, met de

bedoeling om iets gedeeltelijk te
vernietigen maar ook om tegelijkertijd
andere elementen naar boven te halen.
Chroomverf is meer dan gewoon maar
een kleur, het is een materie die licht
opvangt en de handeling van de schilder
doet verdwijnen. Het schilderij, of het nu
een effen of oneffen oppervlak heeft,
krijgt een nagenoeg fotografische
dimensie. Als student was
Xavier Noiret-Thomé fervent aanhanger
van graffiti. De chroomkleur wordt zeer
graag gebruikt door de graffitispuiters.
Het gebruik ervan verwijst ook naar het
graffitiverleden van de kunstenaar die
in zijn werk “low” en “high culture” naast
elkaar laat bestaan.

BIOGRAFIEËN VAN DE KUNSTENAARS
Henk Visch
Xavier Noiret-Thomé
1950, Eindhoven, Nederland. Woont
1971, Charleville-Mézières, Frankrijk.
en werkt in Eindhoven en Berlijn. Henk
Woont en werkt in Brussel.
Visch is beeldhouwer, tekenaar en
Xavier Noiret-Thomé is beeldend
grafisch kunstenaar. Zijn artistieke
kunstenaar. Hij studeerde aan de École
carrière begint na zijn opleiding aan
régionale des Beaux-Arts van Rennes
de Koninklijke Academie voor Kunst
van 1990 tot 1995 ; aansluitend was hij
en Design (afdeling Grafische Kunst)
residerend kunstenaar in het Centre
in ‘s Hertogenbosch (Nederland),
d’Art contemporain du Domaine de
Kerguéhennec. In 1996 werd hij laureaat die hij volgt tussen 1968 en 1972.
Zijn tentoonstellingen, onder meer
van de Villa Médicis extra muros.
in het Paviljoen van Nederland op
Van 1996 tot 1997 was hij residerend
de Biënnale van Venetië in 1988
kunstenaar bij de Rijksakademie van
of Dokumenta IX in Kassel in 1992,
Amsterdam. In 1999 kreeg hij een atelier
leveren hem internationale faam op.
aangeboden in het Musée Paul Gauguin
Zijn kunst werd opgenomen in tal
in Pont-Aven.
van privécollecties en is ook te zien
In 2001 nam hij de Levis-prijs voor
in internationale musea.
Jonge Belgische Schilderkunst in
Ook als pedagoog ontwikkelde hij
ontvangst in het Paleis voor Schone
een indrukwekkende loopbaan. Van
Kunsten van Brussel. In 2005 was hij
1984 tot 1987 was Henk Visch docent
laureaat van de Académie de France in
Rome en werd hij residerend kunstenaar aan de Rijksakademie van Beeldende
Kunsten in Amsterdam en van 1987 tot
in de Villa Médicis.
1991 aan de Jan van Eyck Academy in
Sinds het begin van zijn carrière
Maastricht. Van 1995 tot 2001 was hij
realiseerde hij verschillende individuele
lesgever aan de Staatliche Akademie
en collectieve tentoonstellingen in
der Bildende Künste van Stuttgart en
Europa. Zijn werken werden ook
vanaf 2005 aan de Hochschule für
opgenomen in tal van openbare en
Bildende Künste van Münster (en dat
privécollecties. Sinds 1989 heeft de
bleef hij tot in 2017).
kunstenaar in totaal om en bij de 20
solotentoonstellingen op zijn naam staan. Hij werd meermaals bekroond. Zo nam
hij de prijs van de stad Darmstadt in
Sinds 2005 is Xavier Noiret-Thomé
docent binnen de richting schilderkunst ontvangst in 1991. Verder ontving hij
ook de prijs van de afdeling
aan La Cambre in Brussel.
www.noiretthome.me Noord-Brabant van het Prins Bernhard
Cultuurfonds in 2001 en ook de Jeanne Oosting-prijs in 2018. Henk Visch is ook
actief als dichter en illustrator. Zo maakte hij lange tijd illustraties voor
de columnist Mirza in de Volkskrant.
www.henkvisch.nl
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Untitled photograph, Ault (FR), 2019 ©

Forests and skies, 2020 ©

Max Kesteloot

Emilien Simon

03.09 > 08.11.2020 :
Laureaat van de prijs van de Stad Brussel
Art Contest 2019

26.11.2020 > 17.01.2021 :
Laureaat van de prijs van de Stad Brussel
Médiatine 2019

MAX KESTELOOT

EMILIEN SIMON

GOOD LOST CORNERS
places that appeal to me

Forests and skies

C E N T R A L E . l a b

Place Sainte-Catherine 16 Sint-Katelijneplein — Bruxelles 1000 Brussel(s)
Entrée libre | Gratis toegang | Free entrance

Interstices, 2020 ©

One More Glance (Painting)

Justine Bougerol

- oil on canvas, 2019 ©
Akiko Ueda

03.09 > 08.11.2020 :

26.11.2020 > 31.01.2021 :

JUSTINE BOUGEROL

AKIKO UEDA

Strata

DÉJÀ-MAIS-VU

11.10.2020 — 15:00
Voorstelling van de
tentoonstellingscatalogus
(uitgegeven bij La Lettre volée)
en ontmoeting met

07.10.2020 — 13:00
Tussen de lessen door
Gratis bezoek voor leerkrachten
en verenigingen

04.10.2020 — 11:30
Zondag @CENTRALE
Gratis rondleiding door
de tentoonstelling
(inbegrepen in de toegangsprijs)

OKTOBER

23.09.2020 — 12:30
CENTRALE Cinema – Carte blanche
Xavier Noiret-Thomé
(met de Centre du Film sur l’Art)
Anemic Cinéma van Marcel Duchamp
Jackson Pollock van Hans Namuth
Bram Van de Velde van J-M Meurice
Nielle Toroni van Elsa Cayo

CAMILLE VAN HOOF

16.09.2020 & 30.09.2020 — 14:00 > 16:00
Intergenerationele workshops onder
begeleiding van kunstenares

06.09.2020 — 11:30
Zondag @CENTRALE
Gratis rondleiding door
de tentoonstelling
(inbegrepen in de toegangsprijs)

JUSTINE
BOUGEROL
C E N T R A L E . l a
b

b o x

02.09.2020 — 18:00 > 20:30
Vernissage van de tentoonstelling
Interstices

MAX
KESTELOOT
C E N T R A L E .

02.09.2020 — 18:00 > 20:30
Vernissage van de tentoonstelling
GOOD LOST CORNERS
places that appeal to me

02.09.2020 — 18:00 > 20:30
Vernissage van de tentoonstelling
PANORAMA met de kunstenaars

KALENDER
SEPTEMBER

zeaz

ÉMILIEN
SIMON
C E N T R A L E .

b o x

25.11.2020 — 18:30 > 20:30
Vernissage van de tentoonstelling
Forests and skies

18.11.2020 — 19:00 > 22:00
Ars Musica

MARION FABIEN

18.11.2020 — 14:00 > 16:00
Workshops in de CENTRALE
Intergenerationele workshops onder
begeleiding van kunstenares

MARION FABIEN

Herfstworkshop
02.11 > 05.11.2020
Workshop voor jong publiek (8-12 jaar
oud), met kunstenares

NOVEMBER

CAMILLE VAN HOOF

28.10.2020 — 14:00 > 16:00
Workshops in de CENTRALE
Intergenerationele workshops onder
begeleiding van kunstenares

24.10.2020 — 14:00
Projectie van de film Les joueurs
(première partie) van Joachim Olender,
over het werk van Xavier Noiret-Thomé

24.10.2020 — 11:00
Meet the artist
Xavier Noiret-Thomé

AYELEN PAROLIN &
LEA PETRA

21.10.2020 —19:00
Performance

AYELEN PAROLIN &
LEA
PETRA
voor jong publiek

21.10 & 22.10.2020 — in de ochtend en
de middag
Performance en workshop van

CAMILLE VAN HOOF

14.10.2020 — 14:00 > 16:00
Workshops in de CENTRALE
Intergenerationele workshops onder
begeleiding van kunstenares

Xavier Noiret-Thomé, Henk Visch,
CARINE FOL & DENYS ZACHAROPOULOS

E . l a b

MARION FABIEN

06.01.2021 — 14:00 > 16:00
Workshops in de CENTRALE
Intergenerationele workshops onder
begeleiding van kunstenares

03.01.2021 — 11:30
Zondag @CENTRALE
Gratis rondleiding door
de tentoonstelling
(inbegrepen in de toegangsprijs)

JANUARI

MARION FABIEN

16.12.2020 — 14:00 > 16:00
Workshops in de CENTRALE
Intergenerationele workshops onder
begeleiding van kunstenares

12.12.2020 — 11:00
Meet the artist Henk Visch

Francis Picabia ou l’auberge espagnol
van Yves Fouacs
L’horrible, bizarre et incroyable
aventure de monsieur Tête
van Jan Lenica

09.12.2020 — 12:30
CENTRALE Cinema – Carte blanche
Xavier Noiret-Thomé
(avec le Centre du Film sur l’Art)

06.12.2020 — 11:30
Zondag @CENTRALE
Gratis rondleiding door
de tentoonstelling
(inbegrepen in de toegangsprijs)

STEVE HOUBEN &
STEFAN KREMER TRIO

05.12.2020
Jazzconcert

MARION FABIEN

02.12.2020 — 14:00 > 16:00
Workshops in de CENTRALE
Intergenerationele workshops onder
begeleiding van kunstenares

DECEMBER

AKIKO
UEDA
C E N T R A L

25.11.2020 — 18:30 > 20:30
Vernissage van de tentoonstelling
DÉJÀ-MAIS-VU

Abonneer u op onze nieuwsbrief om
niets te missen !
Meer informatie over onze activiteiten,
events, workshops op
www.centrale.brussels

MET MEDEWERKING VAN :
Xavier Noiret-Thomé, Henk Visch,
De Garage (Mechelen).
Met de steun van : Maison Lefebvre,
Tout pour les artistes à Bruxelles.

COLOPHON
Deze bezoekersgids is een productie
van de CENTRALE for contemporary art
COÖRDINATIE VAN DEZE UITGAVE :
Laura Pleuger,
Publieksverantwoordelijke, CENTRALE
GRAFISCH ONTWERP :
Ricardo aka Johan & Set Chevallier
VERTALING :
Ann Michiels, Taaladvisie
DRUKWERK:
Stad Brussel – September 2020
WETTELIJK DEPOT:
D/2020/10538/2

